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رود که باشد. انتظار میارشد آشنایی دانشجویان با روش تحقیق می هدف اصلی درس دو واحدی سمینار دوره کارشناسی

دست آمده علمی در مورد یک موضوع آشنا شوند و همچنین بتوانند مطالب به یدانشجویان در این درس با نحوه جستجو

 انی ارائهو در یک سخنر دست آمده تهیه و تنظیمرا به نحو مناسب دسته بندی نموده و سپس گزارشی از مطالب به

های مرتبط با رشته تحصیلی خود و همچنین استفاده از ابزار تکنولوژیک جهت نمایند. آشنایی دانشجویان با پایگاه داده

تواند از دیگر اهداف این درس میتواند بسیار راه گشا باشد. آوری اطالعات و استفاده مناسب در گزارش خود می جمع

پژوهشی باشد که در ادامه فرآیند آموزشی این دسته از -برای دانشجویان آموزشیانتخاب موضوع پایان نامه مناسب 

  دانشجویان بسیار تاثیر گذار است.

هدف اصلی این شیوه نامه مشخص نمودن مراحل اخذ و گذراندن درس سیمنار کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی 

 را بگذراند: زیر خص شده مراحل تعیین شدهمشمانبندی منظور دانشجو باید مطابق برنامه زهوافضا است. برای این 

 اقدام به ،های موجود در گروه آموزشی مرتبطهر دانشجو باید با توجه به عالقه مندی خود و با توجه به پتانسیل .1

این مرحله با تکمیل  نماید.با هماهنگی یکی از اعضای هیات علمی گروه آموزشی خود موضوع سمینار  انتخاب

این مرحله  پذیرد.و همچنین اخذ مجوزهای الزم آن صورت می« تائید موضوع سمینار کارشناسی ارشد»فرم 

اعضای الزم به ذکر اینکه  باید تا پایان آذر ماه با تحویل فرم فوق الذکر به اداره آموزش دانشکده خاتمه یابد.

 باشند.کارشناسی ارشد میدانشجویان سمینار راهنمایی برای محدود ی ظرفیت ادار هیات علمی

سال دوم باید در کالس درس نیماین طول  دوم درس سمینار را اخذ نموده ودردانشجو در شروع نیم سال .2

شرکت نموده و همچنین در خالل این ترم با توجه به دانش کسب شده از درس سمینار در جهت تکمیل 

 گزارش سمینار خود اقدامات الزم را به عمل آورد.

اردیبهشت ماه قبل از امتحانات پایان ترم نیم سال دوم از سمینار کارشناسی ارشد  نیمه دومباید در دانشجو  .3

الزم به ذکر اینکه تاریخ دفاع از سمینار  خود در حضور اعضای هیات علمی گرایش مربوطه دفاع نماید.

 گردد.های آموزشی تعیین میکارشناسی ارشد در بازه ذکر شده توسط گروه

حداکثر یک ماه پس از هیات داوران، باید استاد درس سمینار و نشجویان مطابق نظرات اصالح شده داگزارش  .4

این  قرار گیرد. درس سمینار های الکترونیکی تهیه شده برای آن در اختیار استاد راهنمابه همراه فایلارائه 

 افت.خاتمه خواهد ی« اعالم نمره سمینار کارشناسی ارشد»مرحله با تکمیل فرم 

 در سیستم گلستان ثبت شود. ورود نمرات  بازه زمانی مجازدر نمره نهایی دانشجویان باید  .5
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